TAMTAM
Week 12 t/m 14 (21 maart t/m 10 april 2016)

Donderdagmiddag 24 maart a.s. is er vanaf 12 uur vrij in verband met een geplande studiemiddag
Vrijdag 25 t/m dinsdag 29 maart 2016 is de hele school vrij in verband met pasen.
Algemeen nieuws
RECTIFICATIE
In het vorige schema staat een foute datum m.b.t. de carnavalsvakantie
Hierbij nogmaals het gecorrigeerde schema van de schoolvakanties voor
schooljaar 2016-2017 . Houd rekening met onderstaande data bij uw
vakantieplanning
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Primair onderwijs
24 oktober t/m 28 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april
24 april t/m 5 mei 2017
25 +26 mei 2017
5 juni 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

Problemen in het onderwijs m.b.t. vervangingen
Lerarentekort en Wet werk en zekerheid.
Misschien heeft u deze week het artikel in de krant gelezen over de grote problemen die scholen
hebben bij de invulling van vervangingen. Door de leerlingenkrimp, waar het onderwijs al jaren mee
heeft te maken, zijn er heel weinig nieuwe banen in het onderwijs. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
lerarenopleiding PABO ook al jaren minder studenten krijgt. Hierdoor is het leerkrachtenbestand
steeds kleiner geworden. Tel daar ook nog eens de Wet werk en Zekerheid bij op die in werking gaat,
dan zullen de problemen steeds groter worden. Op onze school merken we het ook. De afgelopen
weken hebben we ook al meerdere dagen geen vervanging meer kunnen krijgen. Dit betekent dat we
de ambulante collega’s en directie hebben ingezet. Dit is geen wenselijke situatie natuurlijk, maar we
willen voorkomen dat we groepen thuis moeten laten. Toch is dit scenario geen ondenkbare situatie.
Het zal steeds moeilijker worden om elke vervanging ingevuld te krijgen. Ik wilde u hierover toch
informeren, want het lijkt voor u misschien een logische zaak dat er altijd een leerkracht voor de
groep staat, maar helaas is dit momenteel niet meer altijd mogelijk. We doen ons uiterste best om
alles goed te laten doorgaan. Het is daarom ook geen vaste waarde meer dat je elke vervanging door
één leerkracht kunt laten uitvoeren. Het kan soms per dag verschillen i.v.m. de beschikbaarheid van
vervangende collega’s. Geen goede zaak voor het onderwijs, maar het is wel de situatie waar huidige
scholen mee te maken (kunnen) krijgen.
Personele bezetting.
Juf Ine is al een tijdje uit de running, zij heeft een verkeersongeluk gehad. Zij ondersteunt 2
ochtenden per week in unit 2.
Meester John is op 7 maart geopereerd aan zijn knie. Hij wordt vervangen door juffrouw Saran.
Juf Danielle is weer 4 dagen in de week aan het werk. Op vrijdag wordt zij vervangen door juf Saran.
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Gezamenlijke opruimdag
Ons schoolgebouw is toe aan een opruim- en schoonmaakdag. We steken zelf
onze handen uit de mouwen en vragen hierbij uw hulp.
Wij gaan woensdagmiddag 11 mei vanaf 13.15 uur aan de slag om onze school
weer netjes te maken.
Het zou fijn zijn als ouders/verzorgers/leerling (onder begeleiding van ouders/
verzorgers) hierbij een handje willen helpen. Neem a.u.b. zelf een emmer mee.
Onder het motto “vele handen maken licht werk” hopen we de klus snel samen te klaren.
Wilt u meehelpen?
U kunt inschrijven op het formulier bij de klas van uw zoon/dochter of een mail sturen naar onze
oudervereniging: Ouderverenigingbsdionysius@home.nl
Hoofdluis
Woensdag 15 maart hebben de moeders van de luizenwerkgroep weer de reguliere controle
uitgevoerd. Wij zijn blij om te constateren dat onze school op dit moment luizenvrij is.
Wij bedanken de ouders van de luizenwerkgroep voor hun inzet!
Paasontbijt donderdag 24 maart a.s
Houdt u a.s. donderdag 24 maart rekening met ontbijten, dat er ook op school ontbeten wordt?
Om 12.00 uur hebben de leerlingen die dag vrij in verband met de studiemiddag.
Kijkochtend nieuwe aanmeldingen, 7 april 2016
Donderdag 7 april is er een kijkochtend in school van 9.00-11.30 uur, bedoeld voor nieuwe ouders
met jonge kinderen <4 jaar. Tijdens deze ochtend krijgt men de gelegenheid om zijn/haar kind op
onze school te schrijven. Bent u verhinderd dan kan er telefonisch (046-4431885) of per mail
(info.dionysius@innovo.nl) een afspraak gemaakt worden voor een kijkmoment op maat.
Hebt u buren/kennissen/vrienden in uw omgeving met jonge kinderen, wilt u hen dan op deze
ochtend attenderen. Zeg het voort, zeg het voort. Zie ook bijlage 1
Nieuws uit Schinnen
Vrijwilligers gezocht AZC Sweikhuizen (bijlage 2 en 3)
In verband met een op te starten project in AZC Sweikhuizen worden er vrijwilligers gezocht.
De activiteiten binnen het project gaan uitgevoerd worden door vrijwilligers. Save the Children is op
zoek naar vrijwilligers. In de bijlages vindt u de vacaturetekst en aanvullende informatie.
Nieuws uit Unit 1
Palmpasen
A.s. vrijdag gaan de kleuters weer een palmpaas brengen bij ouderen in Schinnen. Samen met ouders
is er afgelopen maandag flink geknutseld en vrijdagmorgen brengen we in groepjes de palmpaasstokken bij de mensen thuis. Dank voor de ouderhulp hierbij.
Wat is de betekenis van een palmpaas eigenlijk?
Een kruis gemaakt van twee latten versierd met palmtakjes, een broodhaantje, fruit en eieren. De
palmtakjes zijn een herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het broodhaantje herinnert
aan Petrus, die Jezus 3x verloochend had, maar ook het symbool voor de nieuwe morgen die
aanbreekt.
De eieren staan symbool voor nieuw leven.
Met vriendelijke groet,
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Nieuws uit Unit 2
Theatervoorstelling Kunst mee, groep 5 en 6
Op vrijdag 1 april mogen de groepen 5 en 6 gaan kijken naar een theatervoorstelling in Noeber
Beemden. De voorstelling heet Peter en de Wolf.
Gym, groep 5
Vanaf volgende week, vrijdag 1 april, gaan de kinderen van groep 5 gymmen i.p.v. de donderdag.
Dus let goed op, vanaf volgende week, gymspullen op vrijdag meenemen.
Nieuws uit Unit 3
Koortje
Volgende week :
- Presentatieviering 24 maart communicanten. De koorleden moeten om
- 18.30 uur aanwezig zijn in de kerk.
- Paaswake 26 maart, let op!! De leden moeten om 19.30 uur aanwezig
- zijn in kerk
Theatervoorstelling Kunst mee, groep 5 en 6
Op vrijdag 1 april mogen de groepen 5 en 6 gaan kijken naar een theatervoorstelling in Noeber
Beemden. De voorstelling heet Peter en de Wolf.
Wandelen voor water, 23 maart a.s., groep 7 en 8
Leerlingen van basisschool St. Dionysius wandelen voor Amref Flying Doctors
In de week van Wereldwaterdag, 23 maart, wandelen de leerlingen van groep 7 en 8 voor Amref
Flying Doctors. Tijdens Wandelen voor Water lopen de leerlingen zes kilometer lang met een rugzak
met zes liter water op hun rug. Op deze manier halen ze geld op voor hun leeftijdsgenootjes in
Ethiopië en wordt de dagelijkse realiteit in Afrika invoelbaar. Want in Ethiopië lopen veel kinderen
dagelijks kilometers om zichzelf en hun familie van schoon drinkwater te voorzien. De opbrengst van
deze sponsorloop gaat dan ook naar een water- en sanitatieprogramma van Amref in de
sloppenwijken van Addis Abeba in Ethiopië.
Gastles over water
Voorafgaand aan de wandeling hebben de leerlingen een gastles gekregen. Tijdens deze les leerden
de leerlingen eerst over de geschiedenis van water in Nederland. Want het is pas sinds 1960 dat
nagenoeg alle Nederlandse huishoudens toegang tot schoon stromend drinkwater hebben. En in 1978
reden in sommige Nederlandse straten nog strontkarren rond om uitwerpselen in tonnetjes op te
halen. Vervolgens werd er aandacht besteed aan de huidige situatie in Ethiopië. Want schoon
drinkwater, voldoende toiletten en riolering zijn in de sloppenwijken van Addis Abeba niet
vanzelfsprekend. Met deze sponsorloop helpen Nederlandse kinderen dit te veranderen!
Wandelen voor Ethiopië
In de sloppenwijken en andere arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa is vaak een
gebrek aan schoon drinkwater, riolering en vuilnisophaaldiensten. Dit zorgt voor onhygiënische
situaties die tot veel gezondheidsproblemen leiden voor de sloppenwijkbewoners. Met name kinderen
zijn vaak het slachtoffer. Watergerelateerde ziektes zijn nog altijd een van de belangrijkste
doodsoorzaken van kinderen onder de 5 jaar! Amref Flying Doctors pakt dit probleem onder meer aan
door drinkwaterpunten, sanitair en riolering in de sloppenwijken uit te breiden. De
sloppenwijkbewoners leren vervolgens door voorlichtingscampagnes en trainingen hoe zij het aantal
drinkwaterpunten, toiletten en douches kunnen uitbouwen en beheren.
Met het programma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen? bereikt Amref Flying Doctors meer dan
144.000 bewoners van sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië.
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Aqua for All
Wandelen voor Water is een initiatief van Aqua for All dat dit jaar voor de 14 e keer wordt
georganiseerd. In totaal doen meer dan 26.000 leerlingen uit groep 7 en 8 in heel Nederland mee.
VVN schriftelijk verkeersexamen, groep 7
Op donderdag 7 april doen 200.000 leerlingen het VVN schriftelijk Verkeersexamen. Van onze school
doen de leerlingen van groep 7 hier ook aan mee. Door de lessen in de klas worden de kinderen hier
goed op voorbereid, maar natuurlijk kan er thuis ook extra geoefend worden:
Oefensite: online examens oefenen
Kinderen kunnen oefenexamens maken op de speciale oefensite: examen.vvn.nl. Wanneer leerlingen
een examen hebben gemaakt, zien zij hun score. Daarna kunnen ze aan de slag met vragen die ze
niet goed beantwoord hebben.

VVN Verkeersexamenapp: samen oefenen in de praktijk
De VVN Verkeersexamenapp is een hulpmiddel voor ouders om hun zoon of dochter voor te bereiden.
De app helpt bij het veilig fietsen van dagelijkse routes en met het oefenen van de route voor het VVN
praktisch Verkeersexamen. Deze route krijgen de kinderen enkele weken voor het praktisch examen
mee naar huis. Leerlingen onderzoeken met de app, samen met een ouder, welke verkeerssituaties ze
op hun fietsroute kunnen tegenkomen. Na het fietsen checken ze op de app of ze de regels goed
toegepast hebben en of ze veilig gefietst hebben. De app geeft ouders tips hoe ze hun kind daarin
kunnen coachen.
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